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Wybrane zagadnienia
Wybrane zagadnienia
Piersi z szesnastowiecznego Portretu kobiety
autorstwa Bartolomeo Veneto ¹
przypomina ą wyglądem ciasną klatkę chłopca.
Bachantka Karoly Brocky² z połowy ǳiewiętnastego wieku:
mała pierś, profil przypomina ący kolano.
Piersi na portrecie Johna Webbera³ (trzecia terc a
osiemnastego wieku) są odsunięte w kierunku ramion,
piersi kobiety Josepha-Desire Court⁴
z tysiąc osiemset dwuǳiestego ǳiewiątego
zakryte, podobnie ak piersi w ǳiele
Vecellio Tiziano⁵ z tysiąc pięćset trzyǳiestego.
Na „Dyspucie” Sanzio Rafaello⁶ z lat
tysiąc pięćset ǳiesięć/tysiąc pięćset edenaście,
w mie scu piersi zapisu ące coś kobiety —
pasmo żeber. W ednym z obrazów Antonie Wiertza⁷
piersi są akby klątwą portretowane kobiety,
natomiast może się ona pochwalić
dużą pupą. Piękne, niemalże umięśnione piersi
sterczą u Estery z obrazu Theodore Chasseriau⁸
namalowanego około roku .
Dochoǳimy w końcu do Ary Scheffera⁹
i wspaniałych piersi Franciszki,
która est niestety duchem, niestety
nie podano także daty powstania ǳieła.
Proszę, nie pyta cie mnie o piersi Simonetty Vespucci
z portretu Piero Di Cosimo¹⁰ (ok. tysiąc czterysta
osiemǳiesiątego), są po prostu śmieszne.

¹Veneto, Bartolomeo (–) — wł. malarz, ǳiała ący w Wenec i i w Ferrarze. [przypis edytorski]
²Brocky, Károly (–) — węg. malarz ǳiała ący w Anglii. [przypis edytorski]
³Webber, John (–) — angielski malarz, który towarzyszył wyprawie kapitana Cooka. [przypis edy-

torski]
⁴Court, Joseph-Desire (–) — malarz ancuski, autor portretów i scen historycznych. [przypis edy-

torski]
⁵Tiziano, Vecellio (ok. –)) — Tyc an, wł. malarz, przedstawiciel szkoły weneckie . [przypis edytorski]
⁶Sanzio Rafaello (–) — Rafael Santi, wł. malarz renesansowy. [przypis edytorski]
⁷Wiertz, Antonie (–) — belgĳski malarz okresu romantyzmu. [przypis edytorski]
⁸Chassériau, Théodore (–) — . malarz okresu romantyzmu. [przypis edytorski]
⁹Scheffer, Ary (–) — ancuski malarz pochoǳenia holenderskiego. [przypis edytorski]

¹⁰Piero Di Cosimo (–) — wł. malarz epoki renesansu. [przypis edytorski]
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